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Locatie: gemeentehuis Jabbeke 

 
 
Stemgerechtigde leden:  
 

Aanwezig: Patrick Blomme, Inge Verschaeve, Lieve Casier, Karel Hoffman, Valerie Doom, Steven De 
Brouwere, Ann Sinnaeve  

Afwezig: Yannick Maertens, Davy De Backere, Luc Lambelin, Luc Schaek, Patrik Deketelaere, Annabel 
Desmedt, Verhaeghe Steven, Hendrik Gereels 

Verontschuldigd: Baillieu Jan, Christine Degroote, Stephanie Allegaert, Johan Scherrens, Perrine 
Randon 

 

Niet stemrechtigde Leden:  
 

Aanwezig:  

Gemeentelijke ambtenaar: Mira Becu 

Afwezig: Piet Berton, Francine Blomme, Nadia Hendrickx, Chris Bourgois 

 

 

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

 

2. SPROOKJES WANDELING 

Er is navraag gedaan om een sprookjeswandeling te maken over Jabbeke. De schrijver Van Gelder 
Onno werd hiervoor gecontacteerd. Er zouden 25 panelen (5 per gemeente) gemaakt worden 
gespreid over Groot Jabbeke. De wandeling zal gecombineerd worden met een kleine zoekopdracht. 
Er zullen bij de handelaars op de route letters verstopt zijn in de etalage. Alle gevonden letters zullen 
een woord vormen. Wie het woord gevonden heeft kan meedoen aan de “paasraap”.  De wandeling 
zal opengesteld worden van 15/3/2022 tot 18/4/2022. Een offerte voor de maak van de panelen en 
het schrijven van het verhaal wordt aangevraagd. Ook navraag doen aan Ineke van de Cultuurraad of 
er panelen + illustrator beschikbaar is. 

3. EINDEJAARSACTIE – WIN UW KASTICKT TERUG 

Er zou een eindejaaractie georganiseerd worden. Net als bij de vorige actie zouden er per 
deelnemende handelaar 2 tickets getrokken worden. Het winnende ticket kan tot max 75 euro 
terugkrijgen. De overige tickets zullen dan gegroepeerd worden en daaruit zullen er twee 
hoofdprijzen getrokken worden. De hoofdprijzen zouden 2 elektrische fietsen zijn, een dames en een 



herenfiets. Hiervoor wordt er een prijsofferte gevraagd aan de twee fietsenhandelaars van Jabbeke.  
De uitreiking zal gecombineerd worden met een kleine receptie voor de winnaar. Net zoals vorig 
jaar zou de deelnemende handelaar een rode loper krijgen + een figuur op het raam bv een kerstbal 
met daarin de tekst ‘win uw kasticket terug’. Voor de maak van deze figuur wordt er een offerte 
gevraagd bij een Jabbeekse handelaar. 

 

ADVIES AAN SCHEPENCOLLEGE: 

Graag hadden we voor de actie een budget van +/- 15.000€ (nog voorkomen op gemeenteraad op 6/12) 
voor de uitbetaling van de waardebonnen en de aankoop van de fietsen. De waardebonnen zullen afhangen 
van het aantal deelnemende handelaars. Er komt in mei geen actie “Koop in mei mij”. In dit budget is de 
aankoop van het tapijt – de stickers raamdecoratie inbegrepen. De rode loper hadden we graag dit jaar laten 
leveren in het Vlamingveld (dienst gemeentewerken) en snijden per 3 meter. 

 

4. SPREKER BART VERHAEGHE 

Het evenement zou doorgaan op woensdag 30/03/2022 in VTC Jabbeke. Aansluitend zou er een 
receptie gegeven worden. Per deelnemer zou er 10 euro gevraagd worden voor de spreker + 
receptie. Voor de spreker voorzien we een geschenk. Voor de receptie wordt de drank en de 
aankleding van de zaal verzorgd door de cafetaria. De hapjes zouden gevraagd worden aan estaminet 
“Ter Spinde”.  

ADVIES AAN SCHEPENCOLLEGE: 

Graag voor dit evenement een max budget van 6.000 euro. (We rekenen 25 euro pp voor de receptie., 
daarvan wordt 10 euro betaald door de deelnemer en de overig 15 euro pp door de gemeente) 

 

         5. VARIA 

- RELANCE PLAN: de aanvraag begeleiding “Profploeg” voor meer bedrijvige kernen en bruisende 
buurten gemeente Jabbeke is aangevraagd. 

- Koop lokaal: twee activiteiten: Sinterklaas + Retail tour 

- Lijst van de handelaars  

- Sinterklaasfeest:  

ADVIES AAN SCHEPENCOLLEGE: 

Is er een mogelijkheid voor 2022 dat het Sinterklaasfeest wordt georganiseerd met EHS-productie? Dit is een 
theaterbureau die een Sinterklaasshow brengt. Dit zou kunnen als vervanging van de springkastelen. De Sint 
zou wel kunnen toekomen met de boot. De show kost 2.500€. 

6. DATA 

Volgende datum voor dagelijks bestuur: 26/10/2021 

Inge Verschaeve 

Secretaris Raad voor Lokale Economie  

  



 

 


